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П Р О Т О К О Л   № 11 / 04.10. 2019 г. 

 

 Днес, 04.10. 2019 г. в 17:30 ч., ОИК – Лесичово, назначена с Решение № 

736-МИ / 26.08.2019 г.  на ЦИК, проведе поредното заседание .  

Присъстваха: Иван Табаков, Любка Стоименова, Петър Кюпчев, Лъчезар 

Диков, Татяна  Керемидова, Миленка Костадинова, Цветанка Фиткарова, 

Мария Деспова, Здравка Билева, Диана Варникова-Милчева и Соня 

Антонова  . 

 Отсъстващи :няма 

         Заседанието се проведе при следният дневен ред: 

1. Утвърждаване на избирателни секции на територията на община 

Лесичово за избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или 

зрението. 

Други предложения за допълване и изменение на дневния ред не бяха 

направени. 

         Пристъпи се към гласуване за приемане на дневния ред, както следва: 

   

 Длъжност                    Име                                       За            Против 

Председател              Иван Табаков                    + 

Зам. Председател      Любка  Стоименова    + 

Зам. Председател      Петър  Кюпчев     + 

Секретар                    Лъчезар  Диков     + 

ЧЛЕН    Диана Варникова-Милчева + 

ЧЛЕН    Здравка Билева   + 

ЧЛЕН    Мария Деспова   + 

ЧЛЕН    Миленка Костадинова  + 

ЧЛЕН    Соня Антонова   + 

ЧЛЕН    Татяна Керемидова  + 

ЧЛЕН    Цветанка Фиткарова  + 

 

Гласували – 11 

За – 11  

Против – няма 

 

           Дневният ред се приема. 

 

По ТОЧКА 1 от дневния ред Председателят Иван Табаков докладва, че 

съгласно постъпилото предложение от Секретаря на община Лесичово, 

секциите, които са пригодени за хора с опорно – двигателни затруднения или 

зрителни увреждания, са както следва: 

 
- Избирателна секция № 131400001 с адрес: с. Лесичово Площад “14 Септември" №2; 

- Избирателна секция № 131400002 с адрес: с. Боримечково ул. „Втора" №1;  

- Избирателна секция № 131400003 с адрес: с. Динката ул. „Първа" №2; 

- Избирателна секция № 131400004 с адрес: с. Калугерово ул. „Площад" №5; 
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- Избирателна секция № 131400006 с адрес: с.Памидово ул. „Първа" №24А; 

- Избирателна секция № 131400007 с адрес: с. Церово ул. „Първа" №32 и  

- Избирателна секция № 131400009 с адрес: с. Щърково ул. „Дванадесета" №4. 

 Съгласно Предложението периодът от 14.10.2019 г. до 26.10.2019 г. 

включително, е определен за период за подаване на заявки от избирателите с увредено 

зрение или със затруднения в придвижването от населените места, включени в състава 

на Община Лесичово, за оказване на необходимата помощ при придвижване до 

Секционните избирателни комисии, образувани на територията на община Лесичово, 

област Пазарджик (помещенията за гласуване). Заявките се подават от 09,00 часа до 

17,00 часа, а в изборният ден – 8:00 ч. до 18:00 ч. по населени места, както следва: 

1.1. За избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, 

гласуващи в Секционна избирателна комисия № 131400001, село Лесичово, община 

Лесичово, област Пазарджик, телефонни номера – 03517/2221 и 0892253045; 

 1.2. За избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, 

гласуващи в Секционна избирателна комисия № 131400002, село Боримечково, община 

Лесичово, област Пазарджик, телефонни номера – 0884926178; 

1.3. За избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, 

гласуващи в Секционна избирателна комисия № 131400003, село Динката, община 

Лесичово, област Пазарджик, телефонни номера – 0879252932 и 0884894629; 

1.4. За избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, 

гласуващи в Секционни избирателни комисии с №, № 131400004 и 131400005, село 

Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик, телефонни номера – 0884836964; 

1.5. За избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, 

гласуващи в Секционна избирателна комисия с № 131400006, село Памидово, община 

Лесичово, област Пазарджик, телефонни номера – 0884838465; 

1.6. За избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, 

гласуващи в Секционна избирателна комисия с № 131400007, село Церово, община 

Лесичово, област Пазарджик, телефонни номера –0888914986; 

1.7. За избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, 

гласуващи в Секционни избирателни комисии с №, № 131400008 и 131400009, 

село Щърково, община Лесичово, област Пазарджик, телефонни номера – 

0884505241. 

Пристъпи се към гласуване, както следва: 

   Длъжност                    Име                                       За            Против 

Председател              Иван Табаков                    + 

Зам. Председател      Любка  Стоименова    + 

Зам. Председател      Петър  Кюпчев     + 

Секретар                    Лъчезар  Диков     + 

ЧЛЕН    Диана Варникова-Милчева + 

ЧЛЕН    Здравка Билева   + 

ЧЛЕН    Мария Деспова   + 

ЧЛЕН    Миленка Костадинова  + 

ЧЛЕН    Соня Антонова   + 

ЧЛЕН    Татяна Керемидова  + 

ЧЛЕН    Цветанка Фиткарова  + 
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Гласували – 11 

За – 11  

Против – няма 

 

На основание чл.234 във връзка с чл.87, ал.1, т.7 от Изборния кодекс и 

Решение  №953-МИ/04.09.2019г. на ЦИК, след проведеното обсъждане и 

гласуване ОИК Лесичово 

 

      Р  Е  Ш  И: 

 

 УТВЪРЖДАВА следните секции на територията на община Лесичово за 

избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението: 

 
- Избирателна секция № 131400001 с адрес: с. Лесичово Площад “14 Септември" №2; 

- Избирателна секция № 131400002 с адрес: с. Боримечково ул. „Втора" №1;  

- Избирателна секция № 131400003 с адрес: с. Динката ул. „Първа" №2; 

- Избирателна секция № 131400004 с адрес: с. Калугерово ул. „Площад" №5; 

- Избирателна секция № 131400006 с адрес: с.Памидово ул. „Първа" №24А; 

- Избирателна секция № 131400007 с адрес: с. Церово ул. „Първа" №32 и  

- Избирателна секция № 131400009 с адрес: с. Щърково ул. „Дванадесета" №4. 

Поради изчерпване на дневният ред, заседанието беше закрито в 18:45 ч. 

 

 

 

Председател: 

          / И. Табаков / 

         

Секретар:   

   / Л. Диков / 

 

 


